
Uitreiking LiteratuurPrijs Zeist 2012 

Vrijdagavond 16 november 

 Schrijvers lezen hun geselecteerde verhalen 

 Muziek: De Ministers 

 Presentatie: Fred Penninga 

 

 

 

 

 

Plaats:  Zaal ‘De Klinker’(Muziekschool/Bibliotheek), 

   Markt 1 te Zeist 

Aanvang:  20.00 uur 

Toegang:  € 5,-- 

   Reserveren kaarten: www.literairzeist.nl of    

    info@literairzeist.nl of 030 – 698 65 72  

 

 

 

 

Literair Zeist organiseert in samenwerking met Idea Bibliotheek Zeist en 

Vereniging TAALPODIUM, de LiteratuurPrijs Zeist.  

Daartoe is een open, landelijke verhalenwedstrijd uitgeschreven.  

Voor deze wedstrijd hebben 203 schrijvers uit Nederland en België een verhaal  

ingestuurd.   

De jury, gevormd door Henny Verheijden (neerlandica, docente cursussen 

literatuur), Henny Fokkema (neerlandica) en Jos van der Meer (schrijver en 

journalist), heeft  uit alle inzendingen 20 verhalen geselecteerd.   

De schrijvers van de drie beste verhalen ontvangen  een geldprijs  

(1
e
 prijs  € 300,--, 2

e
 prijs € 200,-- en 3

e
 prijs: € 100,--).  

De twintig geselecteerde verhalen zijn opgenomen in een feestelijke bundel.  

Tijdens de avond van de presentatie is deze bundel te koop. 

Programma 

 Een aantal schrijvers leest het genomineerde verhaal voor. 

 Henjo Hekman, jurysecretaris, maakt het juryrapport bekend.  

 Joke Leenders, Cultuurwethouder Zeist, zal de LiteratuurPrijs Zeist 

uitreiken. 

 Muziek van De Ministers.  

 Fred Penninga presenteert de avond. 

 

De Ministers zorgen voor ‘melodische, poëtisch getinte liedjes uit het 

rariteitenkabinet van het leven`. De kern van `De Ministers` wordt gevormd door 

liedschrijver/zanger Tim Driessen en gitarist Joop Leemans (docent Zeister 

Muziekschool), die sinds 2005 gewapend met twee akoestische gitaren door het 

land trekken. Hun luisterliedjes werden goed ontvangen door het publiek. Met het 

programma 'Zeekoorts toerden De Ministers twee seizoenen langs de theaters. 

Hun nieuwe programma 'Voor de mooiste..' gaat maandag 21 januari 2013 in 

première in Stadsschouwburg Utrecht. In 'Voor de mooiste...' gaan De Ministers 

op zoek naar schoonheid en het antwoord op de vraag: 'Wat is mooi?' 

www.deministers.nl.    

 

Fred Penninga is dichter en tekstschrijver. Hij publiceert wekelijks een 

stadsgedicht in het Stadsblad van Utrecht. www.fredpenninga.nl 

http://www.literairzeist.nl/
mailto:activiteiten@bibliozeist.nl
http://www.deministers.nl/
http://www.fredpenninga.nl/
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